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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 
(známky1–4) 

Formulace odborného záměru a stanovení cílů práce  2 

Hloubka a správnost teoretické analýzy tématu 2 

Využití praktických a uměleckých zkušeností 1 

Odborný styl, pojmová a terminologická úroveň 2 

Práce s prameny a literaturou, etika přejímání informací 2 

Adekvátnost použitých metod 1 

Kvalita interpretace výsledků výzkumu 2 

Logická stavba a členění práce 1 

Formální úprava a náležitosti práce 1 

Stylistická a gramatická správnost 2 

Vlastní přínos studenta 1 

Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1 

 
 
 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 

- Komparativní studie jsou z didaktického hlediska velmi přínosné. Považuji vol-
bu tématu i způsob zpracování z tohoto pohledu za velmi šťastné. 

- Právě proto bych ale přivítala širší prostor pro srovnávací část práce, myslím, 
že např. hledisko technické a interpretační by tuto kapitolu obohatilo a bylo by 
i vzhledem k profesní budoucnosti autorky přínosné. 

- Práce má vysokou úroveň grafického zpracování. 
- Informační zdroje jsou voleny úsporně (zvláště co se týče internetových zdro-

jů). Práce s nimi je ale kvalitní. 
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- V rámci zdrojů chybí uvedení partitur, eventuálně nahrávek (pokud byly použi-
ty). 

- Práce zohledňuje i vlastní interpretační zkušenost, což zvyšuje vzhledem ke 
studovanému oboru její kvalitu. 

  

 
Otázky pro diskuzi: 

- Věnujete se dosti podrobně národním školám – bylo by možné vybrat repre-
zentativní klavírní kompozice, které tyto evropské školy charakterizují, a za-
myslet se, proč tomu tak je nebo proč to u skladeb, které zvolíte, tak vnímáte? 

 

 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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